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ORSA SKOLTIDNING

Skolhem i Orsa?
”När ska Ni börja med skolhemmet?” 

Den frågan har jag fått många gånger 
denna vår. Nu är det inte alls bestämt, 
att det ska bli något skolhem. Det be
slut, som fattats av skolstyrelsen, gäl
ler endast utredning av frågan.

Det tycks bli allt svårare att få in- 
ackorderingshem åt barnen från finn- 
marksbyarna. Vid höstterminens slut 
blev genom uppsägning 4 barn ”hem
lösa” . Och det var först dagen före 
vårterminens början, som det lyckades 
att få bostad för dessa.

I  den situationen kom en skolsty
relseledamot med förslaget om skolhem, 
ett förslag som han redan tidigare fram
fört. Och skolstyrelsen beslöt utreda 
saken. Kommitterade fick samtidigt i 
uppdrag att undersöka, om Kårgärde 
skola skulle kunna användas för ända
målet. Den måste i så fall naturligtvis 
repareras. Men en ombyggnad av skol
byggnaden till lärarbostäder, som också 
varit på tal, skulle troligen bli ännu dy
rare, ansågs det.

Den beslutade utredningen är ännu 
långt ifrån färdig.

Och härmed har jag gett den upplys
ning, som jag egentligen avsåg att ge 
med dessa rader.

Men kanske ska jag också nämna 
något om själva utredningen.

Det som först måste undersökas, är 
barnunderlaget för ett skolhem. Även- 
så har kommitterade ansett, att föräld
rarnas inställning borde få komma 
fram.

Barnantalet i och under skolåldern i 
de olika byarna är f. n.:

Näckådalen 10
Untorp 2
Tjäderåsen 7
Myggsjö 4
Noppikoski 3
Kvarnberg 4
Rosentorp 4
Emådalen 6

Hela antalet är alltså 40 st., av vilka 
13 nu går i skolan, och 27 befinner sig 
i de sju årsklasserna under skolåldern.

Om man räknar ut antalet skolplik- 
tiga barn de olika läsåren fram till 
1959/1960, skulle siffrorna bli 13, 14, 15, 
17, 21 och 28. Således en ständig steg
ring.

Kunde man nu bara räkna med dessa

siffror, vore det ganska enkelt. Men 
här tillkommer en faktor, som tidigare 
spelat oss stora spratt, nämligen ut
flyttningen från finnmarksbyarna.

För att i någon mån kunna beräkna 
denna faktor, har dels gjorts en under
sökning om antalet barn i varje familj, 
dels har i ett särskilt frågeformulär 
frågan direkt ställts till varje familj, 
om de har för avsikt att flytta.

Det är klart, att om de 40 barnen 
finns i ett mycket litet antal familjer, 
kan det bli ganska stora ändringar, 
bara 2—3 familjer flyttar. Nu har un
dersökningen visat, att det finns en 
familj med 4 barn, fyra familjer med 3, 
fem familjer med 2 och tretton familjer 
med 1 barn.

I det utsända frågeformuläret hade 
vederbörande också att ta ställning till 
frågan, om skolhem kunde anses bättre 
än det nuvarande inackorderingssyste- 
met. Ävenså gällde det att ta ställning 
till lämpligaste platsen för ett skolhem.

Av de 23 barnfamiljerna har 18 åter
sänt svarsblanketten. Samtliga 5, som 
ej svarat, är ettbarnsfamiljer och 4 av 
barnen är födda åren 1950—52, varför 
skolfrågan tydligen ännu ej är så aktuell 
för dessa.

De 18 insända svaren representerar 
35 barn.

G I S L A V E D S
håller och håller torrt i alla väder.

”Tor” Arbetsstövel, pris 22: 50.

"Plask” Barn- och damstövel,
28-30 9:75, 35-42 14:75.

”Nadja” Damstövel,
halvhög klack, pris 18: 25.

”Texas” Cowboystövel för barn.
Prisex. 25 — 27 11:25.

K o o p e r a t i v a
Varuhuset, Orsa

Frågan, som gällde ev. avflyttning 
från finnmarken, besvarar 6 familjer 
(12 barn) med ” ja” . Det är ganska an
märkningsvärt, att alltså 1/3 av alla 
barnfamiljerna tänker flytta från skogs
byarna. Anledningen kommer fram i 
flera av svaren: V i måste flytta, innan 
barnen ska börja skolan.

Endast 5 har svarat ” ja ” på frågan, 
om de anser ett skolhem bättre än nu
varande inackorderingssystem. Svaren 
har i regel utförligt motiverats. Nej
svaren motiveras bl. a. på följande sätt: 
Barnen får säkert mera hemkänsla i ett 
gott privathem än i ett skolhem, där det 
måste bli som på en koloni. — Det är 
tryggare att ha barnen i familj. Det 
måste vara svårare att ha kontroll över 
många barn på ett skolhem. — Av två 
onda ting väljer man det minst onda. 
Ett gott inackorderingshem kan säkert 
fostra barnen bättre än ett skolhem.

Ja-svaren motiveras bl. a. så: Finn- 
marksbarnen kommer säkert att trivas 
bättre, om de alla får vara tillsammans 
i ett skolhem. — Syskon får då vara till
sammans på samma plats. Nu ska ju 
barnen skiljas från både syskon och 
föräldrar. — Ett skolhem är mera ord
nat än inackordering.

I flera av svaren framhålles, att hela 
inackorderingssystemet är förkastligt, 
både i skolhem och privathem: Vi vill 
inte, att utomstående skall uppfostra 
våra barn i skolåldern. — Vi vill upp
fostra barnen själva. — Bättre med 
aldrig så långa skolskjutsar än att på 
detta sätt ta barnen ifrån oss.

Det är naturligt, att inställningen till 
platsfrågan måste bli ganska olika i 
västra och östra finnmarken. I  Näck
ådalen och Untorp kan man ej tänka 
sig ett skolhem i Noppikoski eller Älvho. 
Men inte ens Kårgärde anses bra. Tre 
familjer vill hellre ha skolhemmet i sam
hället, ” så att man kan hälsa på barnen, 
om man kommer ner” .

De 17 svaren på denna fråga fördelar 
sig så, att 8 vill ha skolhemmet placerat 
i Noppikoski, 6 i Kårgärde (eller sam
hället) och 3 i Älvho.

Som synes är uppfattningarna myc
ket olika. Och det är allt annat än 
klart, att ett skolhem kommer till stånd.

Hj. H—n.

Sök ej försäkring  när huset brinner!
Fr. o. m. I /ull' 1952 erhålles följande förmåner old medlemskap i Orsa Erkända Sjukkassa:
Sjukpenning upp till 14:- pr dag. 
Baratillägg.
Ersättning för sjukhusvård, läkar
vård och läkemedel. 
Moderskapshjälp 
Konvalescentvård 
Ersättning för kostnader vid intag

ning å och hemresa från sjuk- 
vårdsanstalt, resa till specialläkare 
och sjukhuspoliklinik samt intag
ning å Borrgårdens konvelescent- 
hem.
Ersättning för röntgen-, radium-, 
kortvågs-, diatermi-, hetluft- och

ljusbehandlingar, elektr. behand
ling, massage och sjukgymnastik 
samt medicinska bad. 
Inträdesåldern höjd till 55 år. 
Möjlighet finnes för kollektiv an
slutning och uppflyttning oavsett 
ålder och hälsotillstånd.

—

Erforderliga upplysningar lämnas av

Orsa Erkända Sjukkassa
Adress: Kv. Hjorten 4
Tel. 271, kassörens bostad 435 b
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Fiskar i fångenskap - 
Något om sällskapsakvarier

I alla tider har människan hållit sig 
med husdjur till både nytta och nöje. 
Äldst är väl hunden och katten. Häst 
och ko, höns och gris hör till de djur, 
som vi haft största nyttan av. En del 
av husdjuren har sedan urminnes tider 
enbart hållits som sällskap och trevnad. 
Dit hör många fågelarter, kanariefåglar, 
papegojor och andra färggranna fåglar 
från främmande länder.

Redan de gamla kineserna började 
även att hålla fiskar i fångenskap, 
främst de s. k. guldfiskarna. Detta 
bruk infördes till Europa på 1600-talet. 
Man kan ännu få se en rund glaskupa 
med några stackars guldfiskar oroligt 
simma runt skålens väggar.

Ett modernt akvarium är av annan 
beskaffenhet. Det såg många av er 
skolbarn från Orsa, som tillsammans 
med edra lärare besökte akvarieutställ- 
ningen i Mora på nyåret. Säkert skulle 
många av er vilja skaffa en sådan där 
glaslåda med färgskimrande fiskar. Den 
pryder sin plats i hemmet, skänker 
många glädjestunder och erbjuder ett 
intressant studium i naturens stora bok. 
A tt sitta en mörk vinterkväll och se på 
de små livliga, färgstarka fiskarna, som 
kilar om varandra bland de vackra, 
gröna växterna, är som att göra en resa 
i fantasien till fjärran, soliga sagolän
der.

Mina pojkar hade länge tiggt och 
bett om att få en hund. Jag var lite 
tveksam, då jag tyckte pojkarna var för 
små att fostra en hund och kanske snart 
skulle tröttna på den. Sedan blev det 
jag som fick sköta den, vilket jag inte 
ansåg mig ha tid till. Vidare är det 
inte så trevligt med en hund i en präst

gård, där det går mycket folk ut och in. 
Många är rädda för hundar. ” Ska vi 
inte få ha ett enda levande väsen i hu
set” , sa’ pojkarna. Jag tyckte nog de 
var levande väsen själva, men vi kom 
överens om att skaffa ett akvarium med 
fiskar.

Många tror, att det blir dyrbart att 
anskaffa behållare, växter och fiskar. 
För 25—30 kronor kan du få ett hygg
ligt akvarium med belysning och värme. 
Börja med ett, som rymmer 25 liter. 
Man beräknar 1—2 liter för varje fisk. 
På botten ska det vara ett lager av 
noga tvättad grov sand, 4—5 c m. tjockt, 
gärna mer mot bakre väggen, så att 
botten sluttar framåt. För att fiskarna 
ska trivas och vattnet hålla sig friskt 
— man behöver nämligen aldrig byta 
vatten i ett riktigt akvarium — plante
rar man lämpliga växter i sanden. Så
dana växter får du säkert av någon 
bekant, som har fiskar, eftersom väx
terna förökas fort och då och då be
höver gallras. Några vackra stenar 
placeras på botten. En vit kalksten, 
stor som en knytnäve är bra att ha i 
vattnet för att öka dess kalkhalt. Själv

Kom in och prova ut en stilfull

Vårhatt
Riklig sortering av handarbeten 
och garner.

Albert Andersson Telefon 4

har jag plockat sådana stenar i Kall- 
holn.

Sedan behållaren försiktigt fyllts med 
vatten och detta blivit uppvärmt av 
doppvärmaren till 20—22 grader kom
mer det stora ögonblick, då fiskarna 
släpps i. Antingen har du fått några 
fiskar att börja med av din goda vän, 
som har akvarium eller köpt några 
från en närliggande akvarieförening. 
Vilka fiskar passar nu bäst för nybör
jaren? Det finns många arter att välja 
på. Den lilla guppyn, en pigg och för
nöjsam fisk, tar vi först. Den härstam
mar från Italien och Spanien och lever 
där i vattensamlingar, ja, t. o. m. i ränn
stenarna vimlar det av de små liven. 
Guppyn föder levande ungar och har du 
bara några guppy, får du snart akvariet 
fullt av sådana. Men roligast är det 
förstås med flera arter. En annan 
levandefödare är svärdbäraren, en prakt
full, röd fisk, som dock är ganska glupsk 
och inte bara äter upp andras avkomma 
utan även sin egen. Till de vackraste 
fiskarna hör zebrorna. Snabba och smi
diga jagar de fram bland växterna, sär
skilt om solen får lysa in något litet i 
akvariet, som dock helst bör placeras 
inne i rummet och absolut icke i ett 
fönster. Då växer det nämligen snart 
igen och rutorna bli fulla av gröna alger. 
Tillräckligt med ljus får både fiskar 
och växter från den elektriska belys
ningen över akvariet. Den bör vara 
tänd några timmar dagligen.

Den tjusigaste fisken är nog scalaren. 
Den härstammar från Amazonfloden, är 
alldeles platt och har några svarta 
strimmor på den glänsande kroppen. En 
riktig sagofisk. Om en ljusalf påmin-

Forts. å sid. il.
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Barndomsminnen från Jämsä.
När vi sitta i vår bänk... Från den 

tiden har sign. så många minnen, mest 
vackra och roliga. För Orsa Skoltid
ning ska jag berätta litet från skol
bänken i Rosentorp, byn som jag gärna 
kallar Jämsä eftersom det namnet har 
mera must och klang.

En gång när seklet låg i sin linda 
kände man inte till ordet ”skoldöden” . 
Det fanns ungar i finnmarksbyarna 
förr, nu gapar tomheten emot en när 
man kommer in på en skolhusplan — 
”skoldöden” har dragit härjande fram. 
När sign. satt på skolbänken var san
nerligen agan uppsatt på schemat och 
det har inte skadat någon. Hur är det 
nu med agan i skolorna? Louthander 
hette vår lärare i Jämsä och han var 
inte sen när det gällde att tilldela ungar
na örfilar, ibland kunde det förstås bli 
litet för mycket, då det tog hårdare än 
läraren beräknat. Ryta som ett lejon 
kunde också John Louthander, röst
resurserna därvidlag var inte att klaga 
på. V i ungar kunde hoppa högt i bän
karna, när läraren tog högsta tonen. 
Trots agan i skolan och trots Louthan- 
ders temperament, minns jag tiden i 
skolan som något vackert som jag inte 
kan glömma. Vår lärare var inte alltid 
så där sträng, han kunde vara godheten 
själv och god var han mot oss många 
många gånger. Både som lejon och 
lamm förde han spiran i Kvarnbergs och 
Jämsäs skolsalar. Det hände ibland att 
Louthander kunde be eleverna om för
låtelse efter en lektionstimme som gått 
hett tillväga. Då var han det lamm som 
vi ungar såg upp till som till en kärleks
full fader.

De allra vackraste minnen sign. har 
från skoltiden är lektionerna ute i det 
fria i vårens ljusa tid, när dungarna

Specialaffären
för Glas,

Porslin,
Keramik,
Hushållsredskap,
Presentartiklar

Hedströms Bosättning
Orsa, telefon 761

grönskade, bäckarna brusade, fåglarna 
kvittrade och himmelen var blå. Hur 
ofta satt vi inte med läxböckerna och 
griffeltavlorna vid Tippurobäcken. Här 
sjöng vi våra fosterländska sånger och 
hade så hjärtligt roligt. Under en blå 
majhimmel, vid källsprång, humlesurr 
och doftande vildblomster gick det all
tid så lätt att lösa uppgifterna läraren 
gav oss. Frågorna blev oss så besyn
nerligt dätta att besvara. Vintern rasat 
ut bland våra fjä llar... Hur minns vi 
inte den sången från grönskande hagar 
i Jämsä. Den tiden kommer aldrig igen.

Som många känner till uppehöll 
Louthander lärartjänsten även i Kvarn
bergs by. Läsveckorna i Jämsä var 19

Vårdträdet vid barndomshemmet i  Jämsä.

Vår- och 
sommarnyheter

i klänningar, kjolar och blu
sar inkomma nu dagligen.

Vårkappan och dräkten kan 
Ni även finna hos oss.

Ring och meddela Edra ön
skemål. Vi besöka Eder gär
na i hemmet.

Firma H. FALK
Telefon 500 51

på våren och 7 på hösten, alltså 26 om 
året. Den korta skoltiden gjorde att 
barnen måste ligga i och läxorna ‘var 
alltid långa. Det gällde att läsa och 
skriva under kvällarna. Synd var det 
om den pojken eller flickan som kom 
till skolan och inte kunde sina läxor 
eller löst räknetalen fel. . De långa 
utan-till-läxorna kunde det ibland vara 
tråkigt med, det var inte gott att få 
allt att fastna i huvudet. Louthander 
försökte nog många gånger slå vett i 
ungarna men det gjorde dålig verkan. 
Under min skoltid i Jämsä var vi i regel 
20 barn, ungefär samma var antalet i 
Kvarnberg.

Under vintern besökte läraren Jämsä 
en gång i månaden eller så för att titta 
på våra skrivningar och höra hur flitiga 
vi varit med läxläsningen. Det var ock
så minnesvärda stunder. Då vi satt 
framför kaminen i avklädningsrummet, 
som gick fortare att elda upp för en 
kort stund än den stora skolsalen.

Det Jämsä som varit finns nu blott i 
minnet kvar. Byn har ändrat karaktär 
och är inte densamma som i seklets 
barndom. Men skolhuset står kvar och 
vittnar om tramp och stoj från tider 
som farit. Men asparna kring sign. 
barndomshem nynnar alltjämt välkända 
strofer, och vårdträdet vid hemmets 
knut strävar mot det blå.

Där barn jag lekte i ungdomsår 
och första läxorna lärde, 
ja g  aldrig glömmer hur än tiden går, 
det har för mej det största värde.
Ty intet annat är mera värt, 
än allt det goda jag i skolan lärt 
och alla vackra dygder ifrån hemmet.

Einar Axelzohn.

MÖBLER
SOFFOR, FÅTÖLJER, 
MADRASSER,
MÖBELTYGER,
ARMATUR

OMSTOPPNING OCH 
KLÄDSEL

F:a Stoppmöbler
C. Samuelsson - Slottsgården 
Telefon 679
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En timme teckning.
Vårsolen sken så varm •— det var 

härligt att få vara ute i friska luften. 
Så tyckte åtminstone Karin och Ulla- 
Britt, två femteklassare, som just roade 
sig med bollkastning ute på skolgården. 
Men det var förfärligt att sitta inne i 
skolsalen med solen brännande på hal
sen och känna svettdropparna rinna. 
Magistern tycktes bara längta in till 
den kvalmiga skolsalen. Se bara på! 
Nu tog han upp sin klocka och tittade 
på den. Alltför snart upptäckte han, 
att rasten var slut, och ringklockans 
gälla toner ljödo ut över skolplanen. 
Konstigt att den klockan kunde låta så 
gudomligt vackert i vintras, nu lät den 
ju bara som ett fult skrammel! Men 
det var bara att lyda...

— R^ska på! — Framåt marsch!! 
— Sitt ner!

Nu satt man alltså där igen i sin 
trånga bänk och kände sig väl ungefär 
som kalven, som från det härliga vår
betet kom in i ladugården och såg kät- 
tens grind smälla igen om sig alldeles 
bakom svansen. Men nu skulle lektio
nen börja . Magistern kastade en gran
skande blick ut över salen.

■— Vi ha ju teckning nu — stämningen 
lättade betydligt — och i dag tänkte jag, 
att vi skulle hitta på något riktigt trev
ligt att rita. Ni ska få rita något, som 
påminner om eller hör nära samman 
med våren.

— Magistern, inte vet jag något, som 
hör ihop med våren, sa’ Pelle. Och han 
såg verkligen ut, som om han menade, 
vad han sa’. Det fanns fler, som inte 
visste.

Det var ingen annan råd än att för
söka få barnen att koppla in hjärnan en 
stund trots värmen och fastän det var 
på själva teckningstimmen. Och så 
fick man hjälpas åt att hitta på något. 
I början gick det ganska trögt, det bru
kar ju så vara — men när man väl 
kommit igång, så fattades inte uppslag. 
Och så enades man om att blåsippor i 
en härlig blåsippsbacke var något, som 
kanske bättre än allt annat skulle passa 
att rita.

Men det är inte lätt att få en blå
sippsbacke att se riktigt trevlig och fin 
ut, om man bara ritar blåsippa vid blå- 
sippa över hela papperet. Det går vis
serligen, men om man skall lyckas bra 
med det, måste man vara väldigt skick
lig, det kom man överens om från bör
jan. Man skulle försöka få något mera 
på sin teckning. Barnen själva kunde 
ju få hitta på något.

— En stuga, sa’ Pelle.
— En björk, tyckte Stina.
— V i sätter väl dit åtminstone två 

eller tre, sa’ magistern, gärna en liten 
björkdunge — men låt den då skymta 
fram liksom i bakgrunden.

Barnens fantasi börjar tydligen livas 
upp.

— Får vi inte ha granskog, om vi 
vill? undrade Lasse.

— Det går . lika bra. Rita gärna både 
björkar och granar! Men kom ihåg, att 
blåsippsbacken ska’ vara med i för
grunden. Det är viktigast i dag.

— Kan jag inte få rita en stare på 
en gren? föreslår Maj.

•—■ Det går bra, men se då till, att du 
får grenen alldeles i förgrunden på teck
ningen, för annars vill nog staren gärna 
bli stor i förhållande till skogen.

Många förslag kommo fram, och 
många gillades — inte alls. Görans 
lokomotiv passade just inte bättre ihop 
med våren än en kaffefläck skulle passa 
på mammas nytvättade duk. Men an
nars verkade barnen minst sagt inspire
rade, och det var ju som det skulle. 
När magistern därför på barnens begä
ran ritat upp en blåsippa och ett par 
björksammar på svarta tavlan, var det 
med högt spända förväntningar, han 
gick fram där mellan bänkraderna.

— Här kommer jag att få se små 
granna teckningar med porlande bäckar 
och blänkande små vattensamlingar, 
med vita björkstammar mot granna, blå 
vårhimlar med vitulliga moln!

— Det blir tjugofyra granna konst
verk nu då. Magistern teg inte med vad 
han tänkte.

Men Ulla-Britt såg tvivlande ut. Hen
nes papper var redan hopskrynklat och 
på väg mot papperskorgen. Det låg 
just nu gömt i hennes bänk, men det 
skulle nog komma på sin rätta plats. 
Så de så! Men nu hade hon ingenting 
att rita på — tänk, så’n otur att för
störa sista papperet i blocket på det 
sättet!

Magistern kom i farlig närhet.
— Var har Ulla-Britt gjort av sitt rit- 

papper?
Jaså, han märkte det. Det var ingen 

annan råd än att bekänna.
— Jo, magistern, jag skulle sudda 

bort en linje, som gick på sned, och då 
skrynklade papperet ihop sig för mig.

— Får jag se! Det kanske går att 
använda ändå.

Men Ulla-Britts papper gick då visst 
inte att använda — åtminstone inte på 
en teckningstimme. Då magistern veck
lade upp det, blev han varse något, som 
från början inte alls sett så illa ut. Där 
såg man blåsippsbacken, som sluttade 
ner mot en bäck, och där såg man ett 
par björkstammar. Men så var där en 
stor svart fläck mitt uppe i alltsam
mans. Där hade Ulla-Britt från början 
tänkt placera en liten röd stuga med 
vita knutar, men inte alltid blir det så, 
som man tänkt sig, här i livet. Nu var 
ingenting att göra åt saken.

— Om du följt de råd, jag givit, så 
hade det inte behövt gå så där illa. Du 
kanske minns, vad jag alltid brukar på
minna om, men som jag faktiskt glömt 
säga till om i dag.

ORSA SKOLTIDNING

Perfekt
personlig
passform

är kännetecknet för våra kostymer 
i skilda prisklasser. -  Vi presen
tera nu vårens herrmode. Det präg
las av säker stil och perfekt pass
form. Vår sortering uppvisar ett ut
sökt lager av välskurna och gedigna 
kostymer, som står på toppen av 
vad svensk konfektion idag kan er
bjuda.

^Förnya skjortförrådet
med en vit och kulört skjorta då 
och då — det är god ekonomi.
Se våra trevliga nyheter!

B & U jU itjd b s
------- O R S A ------
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OESA SKOLTIDNING

Skolsköterskan har ordet: 

Arbetets hygien 
— till 6: te och 7: de klasserna. —

Ulla-Britt hade inte glömt.
— Vi ska’ vara lätta på hand.
— Och inte trycka djupa diken i pap

peret för varje linje som du gjort här. 
Då är det alldeles omöjligt att få bort 
dem.

Magistern vände sig till hela klassen.
— Nästa teckningstimme ska’ vi rita 

hela timmen utan att använda rader- 
gummi.

— Då blir ni allt tvunga vara litet för
siktigare med de hårda linjerna, tänkte 
han för sig själv. Annars skulle det nog 
inte skada med litet djärvhet heller, 
men den kommer nog, så snart säker
heten i pennföringen blivit större.

— Men usch, vilken dålig spets du har 
på din penna, Karin!

Karin fick brått bort till pennvässa
ren. Pelle tänkte genast följa exemplet, 
men blev strax genomskådad.

— Med den pennan kan du rita skarpa 
och fina linjer ännu en stund, log 
magistern.

En linjal skramlade ned i golvet. Pelle 
böjde sig hastigt ned och smusslade 
ned den i bänken. Magistern gjorde en 
lov ner mellan raderna och stod strax 
vid hans sida.

— Var växer sådana där raka träd 
nå’nstans, du Pelle. Inte är det väl 
björkar, va’? Du får gärna använda 
björk, när du ska’ göra dig en linjal, 
men aldrig ska’ du använda linjal, när 
du ska’ göra en björk.

— Kom ihåg de’ allihop — han höjde 
rösten — inte ens då ni ritar en stuga, 
ska’ ni använda linjal! Det blir mycket 
finare teckningar och bättre resultat, 
om ni från början vänjer er vid att rita 
på fri hand. Låt gärna en ” rak” linje 
göra en liten böjning — det förstör inte 
alls teckningen!

Ett par bänklock gnisslade ■— det 
fanns tydligen flera syndabockar.

Magistern gick rad upp och rad ner. 
Här och där fick han ge ett råd, och en 
och annan behövde litet hjälp. Men 
snabbt togo teckningarna fastare form. 
Tjugofyra små vårteckningar växte 
fram. Och efter hand som de blevo 
färdiga, skulle de målas. Och barnen 
målade med liv och lust och granna 
färger.

Se bara på Arne! Nu doppade han 
sin pensel i vattenkoppen, och nu gled 
den fram över papperet i sirliga svängar. 
Där saknades tydligen inte djärvhet! 
Han skulle bli konstnär, då han blev 
stor, det var han själv alldeles säker på.

Men vad höll Märta på med — inte 
kunde det väl vara målning? Magisterns 
panna lade sig i besynnerliga veck.

— Nu använder du ju penseln precis 
som man använder en skurborste, 
Märta. Inte får du trycka på så där! 
Nej, tag mycket vatten i penseln, och 
för den lätt fram över papperet!

— Och du, Nisse, har då fått en ynk
lig liten råttsvans att måla med. När 
du skaffar dig en ny, ska’ du se efter, 
så du får en extra grov. Då kan du få 
plats med mycket färg och vatten i den, 
och då blir det mycket lättare att måla 
jämnt och fint.

Forts, å sid. 10.

Ni vet säkert alla vad hygien är — . 
Med hygien i dagligt tal menas ju att 
man tvättar sig ordentligt, håller sin 
kropp och sina kläder rena och snygga. 
Nu i vår tid lever de flesta människor 
hygieniskt i motsats till förr i världen. 
Då kanske de bara tvättade sig en gång 
i veckan. Det visade sig ju också att 
sjukdomar spreds mycket mer förr än 
nu på grund av bristande hygien. Men 
att leva hygieniskt betyder inte bara att 
man tvättar sig om halsen, utan det be
tyder också, att man på ett klokt sätt 
hushållar med de krafter man har. Ni 
tycker nog ibland att Ni haft mycket 
att göra i skolan, men Er lärare har sett 
till att Ni inte överansträngt Er. Ni 
har t. ex. sluppit läxor till måndag och 
då och då har Ni fått en lovdag — . Nu 
närmar sig skoltiden sitt slut och många 
av Er kommer att få välja ett arbete. 
Er insats behövs verkligen. Då gäller 
det att arbeta lagom. Att inte arbeta 
alls anses vara ett säkert sätt att på 
kort tid bli gammal och skröplig. Att 
få vara frisk och kunna arbeta är en 
stor lycka. Det vet inte minst de som 
är sjuka. Arbeta för mycket är inte 
heller bra. Det sliter ut kroppen i för
tid. Viktigt är, om man får arbeta hårt, 
att man sover ordentligt på nätterna ■—. 
Liksom Ni i skolan fått lov då och då, 
får Ni i Ert kommande arbete ett lov, 
som man kallar semester. Då gäller det 
att utnyttja denna på ett bra sätt. ■— 
Det allra viktigaste är dock att Ni kom
mer på rätt plats. Som Ni nog har 
märkt klarar Ni i skolan de ämnen bäst 
som mest intresserar Er. Likadant blir 
det efter skoltiden i Ert arbete. — Ni 
kommer att utföra det arbete bäst, som 
Ni har intresse för.

Ni är ej alla lika duktiga i allting. 
En kanske är duktig i slöjd, en annan 
kanske i att skriva och räkna, och då 
gäller det att försöka lära känna sig 
själv, så att Ni i Ert kommande yrke 
eller arbete får användning av just det 
Ni är duktig i och intresserad av. — Nu 
tycker eller tänker kanske någon: ” jag 
kan ingenting’. Men så illa är det säkert 
inte, för varje människa har fått någon 
gåva av något slag, som det gäller att 
göra det bästa möjliga av. — Ett skall 
Ni komma ihåg: att alla arbeten är lika 
mycket värda, om de utföras på det 
rätta sättet. Chefen på en fabrik är 
beroende av sina arbetare och arbeta
ren av sin chef. — Hur skall man då få 
reda på vilket arbete man skulle trivas 
med? Jag vill ge Er det rådet — tala 
med Edra föräldrar, som känner Er se
dan Ni var små, tala med läraren och 
tala med kamrater. Och Ni kan tala 
med skolläkaren eller skolsköterskan. 
Om nu Edra föräldrar eller Ni själva 
tror att utbildningen för det yrke Ni 
skulle trivas med blir för dyrbar och 
för lång, så ge ej upp tanken och tro, 
att det ej går att ordna. Det kan fin
nas möjligheter till lån under utbild
ningstiden, och det finns möjligheter 
att söka stipendier. — Vid skolunder
sökningarna hade några av Er plattfot 
eller inte riktigt friskt hjärta kanske. 
Eller någon annan defekt. Sådana sa
ker måste Ni också tänka på, då Ni 
väljer yrke. — Att välja yrke är som 
att ge sig ut på en lång resa, en resa 
som skall vara största delen av ens 
liv. ■— När man ger sig ut på långresa 
brukar man inte kasta sig på första 
bästa tåg och hoppas, att det skall gå 
bra, utan man förbereder sig noga och 
ser till, att man kommer på rätt tåg. 
Likaså måste Ni förbereda Ert val av 
arbete ordentligt och se till att Ni kom
mer i det rätta. — Och det är Din fram
tid det gäller. Därför måste Du tänka 
efter: Vad är jag särskilt intresserad 
av? Vad har jag särskilt svårt för? 
Hur mycket vill jag satsa av tid, pengar 
och energi? Med andra ord: Du måste 
lära känna Dig själv.

Till arbetets hygien hör alltså, att 
man har ett arbete som motsvarar ens 
förmåga och som man trivs med och 
känner ansvar för.

Den hygien är lika viktig som att 
hålla sin kropp och sina kläder rena.

Prästen är på besök i en skola och 
övertar lektionen. En liten ljushårig 
drömmare motstår alla försök och sva
rar inte på en enda fråga. Mot slutet 
av timmen lever han opp och viftar väl
digt. Prästen blir glad och säger: ”Vad 
vill du berätta nu då?”

Svar: ”Det har ringt” .
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ORSA SKOLTIDNING
FRÅN SKOLBÄNKEN:

Vår hund.
Då jag var 5 år och Meit var 6 år, hade 

vi en hund, som hette Donna. Kon var 
svart och vit. Jag tror, att det var en 
stövare. Hon var också skojig. En dag 
kom en tant och åkte cykel. Då sprang 
Donna upp och bet i hjulet. Hon bet i allt 
som rullade. Ibland, när vi låg på golvet, 
kom hon och nafsade mej och Meit i tårna. 
Mamma hade skrämt mej och Meit för en 
gubbe, som åkte på cykel och tog hundar.

När jag och Meit och Donna gick i grä
set stack en liten bit av Donnas svans 
upp. Mamma skrattade åt oss för hon 
tyckte, att det såg skojigt ut. Donna 
sprang under hjulen på bilar. Hon var 
upp i Lidas och såg på hönorna.

En dag då Meit var uppe i Nordströms, 
kom pappa med Donna i band. Han sa, 
att han skulle ut och jaga. Donna gick 
och nosade på backen. Då satte pappa 
bössan bakom nacken och sköt Donna. Då 
grät jag och Meit.

Det hade varit alldeles fullt med hundar 
på vår gård. De bet en hund, så att han 
fick ett stort sår i nacken. Mamma var 
ute och föste bort dem, men de kom så 
fort vi släppte ut Donna. På kvällarna låg 
de vid granhäcken.

ANDERS BÄCK.
Klass 3.

När vi åkte till Vika.
En gång så for vi till mormor. Då hade 

vi katten med oss, och han var i en korg. 
Men ibland så skrek han. Och då tog vi 
upp honom och höll i honom lite grand. 
Och när vi kom till Mora så gick mamma 
av och köpte en biljett och då började 
katten skrika igen.

MARGARETA EJEBY.
Klass 1.

Köp f i lm  i dag!
Ladda kameran för söndagens ut
flykt eller den trevliga resan till 

fjällen.

Välkommen in och rådgör med oss 
om den film, som bäst lämpar sig 

för Edra önskemal.

TEGMANS
Fotomagasin Orsa, tel. 93

GOD OCH GLAD HELG  
önskar Orsa Skoltidnings red. 
alla skolbarn i Orsa. Måtte vår
solen lysa på er, så att ni blir 
lika friska och pigga som de ny
utslagna björklövsknopparna ni 
har i vaserna därhemma.

\ _________________________________________ J

En klass i Digerberget skola (där just 
nu grävskopan är i verksamhet) har 
lektion om pälsdjur. Som exempel på 
skinnens värde nämns, att en päls kan 
kosta 60.000 kr.

” Oj” , utbrister en flicka, ”för det kan 
man ju få två grävskopor!”

H A N S  P E T E R S O N S

Bil~ S Flygskolor
Tel. 242, Orsa

Skolorna, 
som ge resultat.

Möt oåren 
med klädkultur

I specialaffären finner Ni 
det mesta och bästa i pojk
kostymer, flickkappor och 
dräkter m. m.

I våra nya rymliga lokaler 
ha vi lagt upp en sortering, 
som tillfredsställer A L L A  
smakriktningar.

Gör ett besök — 
det lönar sig.

BARNKLÄDER
— Lennart Olsson —

Tel. 219, Orsa

Lillebror och ballongen.
Jag har tre bröder, som är yngre än jag. 

De heter Jan-Erik, Leif och Kent. En 
gång var mina bröder och jag med pappa 
och mamma till marknaden. Naturligtvis 
tjatade vi och tjatade, att vi skulle ha än 
det ena, än det andra. I alla fall fick vi 
varsin ballong. Kent klämde snart sönder 
sin. Hur Leif hade sönder sin, vet jag 
inte, men den var snart trasig. Min kläm
des sönder i trängseln. Men Jan-Erik hade 
sin kvar.

Nu var det tid att gå till bussen. Vi 
satte oss längst bak. Det var så varmt 
där, så ballongen gick sönder. Jan-Erik 
blev så förvånad och han tittade sig om
kring och sa: ”Men vart tog ballongen vä
gen?” Så såg han den trasiga ballongen 
på golvet. Han hoppade upp och ned på 
bänken och sa: "Ha, ha, jag har då snö
ret kvar!” Alla i bussen skrattade, till 
och med chauffören.

GULLAN TROGEN.
Klass 4.

När jag åkte skridsko.
En dag skulle jag och Margareta ut och 

åka skridsko. När vi kom till ishockey
planen, var det flera barn där. Vi åkte 
och hade så roligt. Jag satte sex rovor. 
Margareta satte bara fem. Vi åkte, tills 
klockan blev tre. Så måste vi gå hem.

GUNILLA KULLGREN.
Klass 2.

På Orsasjön.
När vi var ut på Orsasjön och åkte bil 

då blev mamma så rädd. Och jag skrat
tade. Och pappa gasa på. Då höll mamma 
i benet på pappa.

GÖRAN BERG.
Klass 1.

Kappor 
och dräkter

Handskar, scarves, 
blusar, väskor, 
underkläder, 
sommartyger.

God sortering!

Emma Olssons Eftr.
Orsa, telefon 125
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ORSA SKOLTIDNING

Ett besök 
hos oss
l ä t t a t  (O -Åta, le L ^ a ta te t

A M N A R  N I  köpa 
dräkt, kappa eller Ul
ster, kostym, hatt el
ler rock för våren o. 
sommaren?
Korn in o. välj bland 
vårt stora urval av 
pigga nyheter, som 
nu dagligen inkom
ma.

Konfirmand- 
kostymer i modeller, 
färger och mönster, 
sådana som pojkar
na vill ha dem, äro 
redan inkomna. Kom 
in redan nu och välj 
ut den som passar.

Måltbeställningar av
kostymer och dräk
ter emottagas o. ut
föras med sä rsk ild  
om sorg. Vi rekom
mendera m å 11 b e- 
s tä l ln ing  för Eder 
som ställer höga krav 
på konfektionering- 
en.

Ang. Larsson
KB, Orsa

Manufaktur, Damkappor 
Herrekipering

” Svansen åker bara in under skidorna” .

Aina Jonsson, klass 4.

När trollbarnen hade skidtävling.
Det var en vacker vinterdag. I en skol

klass skulle de ha en skidtävling. Spåret 
gick genom en skog och förbi en enris- 
buske. Ingen visste, att inne i skogen 
fanns ett gammalt berg, där det bodde sju 
trollungar och en mamma och pappa för
stås. En dag såg den äldsta trollungen, 
som just låg i enrisbusken, en figur, som 
kom åkande på något konstigt. Figuren 
var en av skolungarna. Trollet, som hette 
Grinig Jöns, sprang hem med sådan fart, 
att han nästan sprang på bergväggen. När 
han kom in, ropade han: ”Det kom en figur 
åkande på någonting som såg ut som ett 
par brädlappar!” Trollmor sade: ”Det
måste vara en människa, men vad det var 
den åkte på, det kan jag inte räkna ut. 
Kanske far vet vad det var för något?” 
”Jag ska titta i människans bok.’ Far 
läste och läste. Till sist sade han: ”Vem 
kan veta vad människorna hittar på för 
något!” Så fortsatte han att läsa. ”Det 
är kanske skidor, du menar?” ”Inte vet 
jag, vad det heter’, sade trollungen. ”Jag 
vill ha skidor, så slipper jag gå och pulsa 
i snön!” Alla de andra trollungarna, som 
hette Storfot, Långtån, Hejmdal, Spets
nagel, Toker och Pelle, ville också ha. ”Ja”, 
sade trollfar, ”ni ska få skidor allihop!” 
Trollbarnen blev så glada, att de slog kul
lerbyttor utefter hela golvet. ”1 morgon 
blir det”, sade trollen. ”Ni måste vara 
flera barn”, sade trollfar. ”Ja, de ska vi 
fixa”, sade trollungarna. Så sprang de ut. 
Om en timme kom de tillbaka. ”Nu har 
vi skaffat flera tävlande”, sa de. Nästa 
dag blev det skidtävling. Trollen ställde 
sej bakom en gran, så inte solen skulle 
titta fram på dem. Grinig Jöns fick ett 
hummer på sej. Det var 1234. Storfot 
fick 1461, Långtån 340, Hejmdal 34, Spets
nagel fick 21, Toker hade 34, Pelle 1000. 
Trollfar hade en pinne till startflagga. 
Ett, tre, fem, sju, räknade han. Sen slog 
han ned pinnen. Då åkte alla trollbarnen 
iväg. Den ena tappade skidan, så den 
akte långt nedför backen. Hejmdal tap
pade sin ena stav, så han blev tvungen 
att hålla i svansen på den som åkte fram
för. Men en som inte hade otur, det var 
Griniga Jöns. Han stakade bara på. Han 
kom också först i mål och fick i pris eri 
halv ullvante. Jöns satte svansen i vädret 
och såg mallig ut. Trollpojkarna visslade 
hio, hio, hio! Sen sade trollfar. ”Nu ska 
vi gå hem!” Efter den dagen blev Griniga 
Jöns ändå malligare än förut.
! MEIT BÄCK.

Klass 4.

Vi ha flyttat
till f. d. Östbergs Dam- 
frisering i Titanic.

O rsa Lastbilcentral
Telefon 430

Erik Andersson
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  

Förrättar A u k t i o n e r ,  Bo 
uppteckningar och Arvskiften.

Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 

köpmannaföreningar. TE L . 4 0

För påsken . . .
Bonader, löpare, påskägg, kyck
lingar, påskkort, dekorationer.

Största sortering hos

Orsa Tobaks- & Pappershandel
Telefon 238

Vårnyheter
i dam - och herrskodon  
inkom na!

Tre Torns gummiskodon

Segers Skoaffär Eftr.

Påskbordets delikatesser
köpes förmånligast 
hos

Broberg Orsa AB

För fjällfärden:
Skidor, Skidutrustning 
Skidor vallas

Cykel- & Biltjänst
Orsa, telefon 156
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.ORSA SKOLTIDNING

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJOL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhallas från

A.-B. SKATTONGBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telelon 50021

Världsmärket ALFA-LAVAL
Mjölkmaskiner
Nya modeller - 1 fas

Wikners Eftr.
Holen, telefon 2

U å tm  dalkahl
Rådgör med oss angående 
sommarens frisyrl

Nya Damfriseringen
Ann-Britt Tysklind Telefon 453

Charkuteriuaror
med kvalitet finner Ni 
hos

ÅBERGS SLAKTERI AB
ORSA

Skodon au alla slag!
BAST, BILLIGAST

AB ORSA SKOMAGASIN
Orsa, telefon 37

bröd
- gott bröd

C q . 7 ly * & o m .

TECKNING: Vi har roligt på isen av 
Margareta Hahne, klass 2

Orur kattur.
Wi am aft jen katt, sum jättud Lasse. 

Jen dag släpt mamma ajt an, do kajtud 
an börti skojun. Dar wa Gullans morbror, 
ö an sköt katto. Wi am aft nära tri kattur, 
men däm a we sjokur, sö wi a skuti öllur 
ödror. I kumint ijug dämda kattor, fär 
i wa sö litun, när wi add dän. I kum ijug 
,bara doda katto, så jättud Lasse.

EVA BÖRJESSON.
Klass 4.

När jag åker skidor.
Jag åker hemma ensam i backen. Den 

är så tvär och så lång. Den åker jag i 
varje dag. Men ibland brukar jag sätta 
mej, men man blir ju sä snöig så. Det är 
bara att resa sej och åka igen. Sen åkte 
jag sista gången, men den gången stod jag.

— -  BO SVENSSON.
Klass 2.

När vi skulle lägga oss.
När vi skulle lägga oss, kom farbror 

Erik in. Han sa, att han skulle till oss 
och ”rädas”. Farbror Erik tog upp en 
mask ur fickan och satte masken på sej. 
Han såg så rolig ut. Vi skrattade, så tå
rarna rann. Det var en fin mask. Den 
hade kostat sju kronor. Då gick farbror 
Erik hem, och så la vi oss.

KERSTIN HANSSON.
... . Klass 2.

Mina kattor.
Hemma har vi två kattor som heter 

Kurre.och Tessan. Till färgen är de precis 
lika. De är randiga. Ibland är de så lek
fulla. En gång hade jag en papperstuss 
;och kastade den under mattän. Då kom 
Tessan och krafsade på den, och innan hon 
hann blinka, kom Kurre och hoppade på 
henne.' Så började slagsmålet. De låg på 
golvet och bet varann i nackskinnet. Efter 
en stund hoppade Tessan upp på soffan 
och Kurre efter henne. Medan de lekte, 
ramlade de ner på golvet. Då skrattade
jag.

En dag, då solen lyste, var fåglarna ute 
i fågelholken. Tessan var inne. Då såg 
hon att de speglade av sig i skuggan. Då 
hoppade Tessan på skuggan och slog sig i 
nosen, så att hon skrek.
; Jag tycker det är så roligt att ha kattor. 
Rappa får aldrig sälja eller skjuta dem, 

INGEGERD KAPTENS.
Klass 3.

Allt
FÖR PÅSKBORDET
finner Ni hos

ER IKSSO N S LIVSM EDEL
Telefon 233, Orsa

Välkom m en in och se
vår stora sortering i klänningar, 
kjolar, blusar, jumpers, under
kläder, korsetter och strumpor.

Nylonstrumpor från 4: 95.

K. J. Dahls Eftr.
Telefon 191, bostaden 389

Större U R V A L
j nya lokaler

Urmakare Gust. Helgeson
Telefon 399

Cykla r ao ledande märken
Stor sortering - lägsta pris

Nya Järnhandeln
Telefon 252

För fjällresan
ha vi rikhaltigt konservlager.

Lundblads Eftr.
Telefon 225

Har Ni tänkt på
att cykeln behöver renoveras i 
god tid till våren. Lämna in den 
redan nu i dag.

B. S. Hällers Cykel- & Rep. Verkstad 
Orsa
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ORSA SKOLTIDNING

En timme teckning.________ Forts, från sid. 6.

—■ Hm, sa’ Nisse och nickade instäm
mande. Och medan huvudet lades på 
sned, lät han tungspetsen glida över 
från högra mungipan till den vänstra 
och granskade kritiskt sitt verk.

Magistern hade nog rätt. En ny, bred 
pensel skulle nog göra susen!

Klockan hade redan ringt. Magistern 
märkte det — som vanligt, men barnen 
gjorde alls ingen min av att vilja sluta 
med sin sysselsättning. Nu märkte de 
inte, att vårsolens strålar letade sig in 
till dem i skolsalen, lyste på deras bän
kar och kastade underliga ljusreflexer 
på väggar och i tak. Den gjorde sitt 
allra bästa för att locka barnen ut i 
det fria — den blänkte i ögonen, den 
brände deras halsar. Men nu hade de 
visst bara intresse för den vårsol, som 
sken ned över en vårgrön blåsippsbac- 
ke med bländande vita björkar. Man

såg både den granna solen och dess 
gyllene strålar där på Stigs teckning.

— Magistern, få vi sitta inne på 
rasten?

Elsa hade tydligen hört klockan.
— Vi fortsätter nästa teckningstim- 

me, sa’ magistern. Nu går vi ut i friska 
luften!

— Nog hinner vi få frisk luft, tänkte 
Ulla-Britt och lät penseln stanna mitt 
på det klarblå himlavalvet.

Det är inte gott att vara magister.
Men det är roligt!

Joh. Hasmats.

En lärare i Orsa hade lektion om höv
lighet och goda seder: ”Och när man 
går in i en gård, ska’ man komma ihåg 
att knacka på dörren, såvida det inte 
finns — väd för något? Du, Karin!”

Och eftersom ringklocka var ett gan
ska okänt begrepp i byn, blev svaret: 
”Handtag” .

Hej Åsa!
Så synd att du blev sjuk. Vi har så 

roligt i skolan. Vi har kommit på sidan 
51 i läse-boken. Vi åker kana på magen 
och åker på baken. Men fröken säjer att 
vi inte får åka på baken, för vi förstör 
våra kläder.

INGELA SVENSSON.
Klass 1.

När jag var sjuk.
Jag blev sjuk, för jag åkte cykel. Då 

fick jag lov att ligga inne. Jag var så 
ledsen, för jag måste vara hemma från 
skolan. Men Tore tog hem skrivböcker 
och räkneböcker åt mej. Då blev jag glad. 
Om några dagar fick jag gå till skolan 
igen.

KARL-ERIK STRÖM.
Klass 2.

Det svarta djuret.
En dag så kom ett svart djur in igenom 

balkongdörren. Jag tittade så. Sen ro
pade jag på mamma. När hon kom in så 
hoppade hon till. Och så tog hon ett 
papper och slängde ut djuret. För mamma 
visste inte vad det var.

KJELL JONASSON.
Klass 1.

När vi dansade ut julgranen i bystugan.
Det var den tjugonde dagen efter jul. 

Jag skulle till bystugan och dansa ut den 
stora julgranen. Vi dansade omkring gra
nen en stund. Så sa de, att vi skulle kom
ma in och dricka choklad. När jag kom 
ut, bet en vit hund mej, så min jacka gick 
sönder. Då åkte jag hem.

ÅKE ERIKSSON.
Klass 2.

Kio.
Om dagarna brukar en hund vara hos 

oss. Han heter Kio. När man klappar 
honom så skrattar han. När han skrattar 
så drar han upp överläppen.

INGA MELLSTRÖM.
Kass 1.

Redan nu bör Ni rådfråga fackmannen om el. installation fön

kokplattor, spisar samt övriga 
e lektriska  artiklar i hushållet.

______________________ __________ ________  Spisar och kokplattor finnas för
MQgA"OQ/Å ELE8CTP, AB. omgående leverans.

Vid köp av r a d i o
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha föliande märken i tager:

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Orsa Cykel -  & S p o r t a f f ä r
Telefon 281, bostaden 383
Representant för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg

TECKNING: Nu går starten av Valter Bjöns, klass 7
.

Som e tt  brovalv  
iskall liålfofen vara

F  otena bärförmåga är lik
som brovalvet beroende 
på valvets riktiga form. 
Om hålfoten sjunker, för
lorar foten en stor del av 
sin bärförmåga. Ett fot
stöd är i så fall den natur
liga hjälpen. Våra fot- 
vårdsspecialister stå gärna 
till tjänst med råd och 
upplysningar.

Vi utprova KIFA:S fotstöd.

H e d i n s  F ä r g h a n d e l ,  O r s a ,  t e l e f o n  155
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Irelins Konditori
Telefon 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Värme", Vatten-, Avloppsledningar

utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e ts e r in g
IIums- och Bygynads>må 1 ning

Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjliga priser! Infordra offert!

M ålarm äst. Näs Per Andersson
Telefon 67

Obs! Verkstaden ilyttad till Slättberg

O m so rg sfu ll
P e r m a n e n t n i n g

utföres av

Gully Bohman
Telefon Holen 49

C. F. Carlssons  
Å K D O N 5 F A B R I K

Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

i  ii n a  il w n  v §
C O M I M t O K J

REKOMMENDERAS 

Telefon 66

L i n d ä n g e t s  P e n s i o n a t

JhkcuiiiiiGiidGUi') l
T e l. H o le n  1

Fiskar i iångenskap. Forts, från sid. 3.

ner också den vita, nästan genomskin
liga pristellan. En trevlig och lättskött 
fisk är också guramin, ljusblå med långa 
känselspröt som en kräfta. Färgerna i 
akvariet får sin fulländning genom den 
sotsvarta ”Black Molly” . Den äter gär
na de små gröna algerna på rutorna, 
vilka kunna vara besvärliga att få bort 
om man inte skrapar dem med en kniv 
eller ett rakblad på skaft.

Några gånger om året måste man ha 
storstädning i akvariet. Slam och smuts 
kan sugas upp med ett särskilt konstru
erat glasrör. En god hjälp med renhåll
ningen har man av de stora snäckor, 
som heter Ampullarius. De kryper om
kring på rutor och botten och äter upp 
överbliven mat. Mat, ja. Som levande 
väsen måste även fiskarna ha något 
att äta. Helst tycker de om levande 
föda, mygglarver, små vattendjur och 
loppor, som finns i vattensamlingar på 
våren och försommaren. Men hela långa 
hösten och vintern. Vad ska man då 
ge dem? För en krona kan du köpa 
en burk fiskfoder. Den räcker länge. 
Men så snart det blir vår och värme 
måste du göra en håv av en tygbit och 
ge dig ut i skog och mark och samla 
mygglarver, ja, även färdiga myggor är 
kalasmat för fiskarna. Tag med en 
glasburk och ut och håva i någon brand
damm eller ett dike, så bereder du både 
dig själv och dina små fiskvänner gläd
je. De visa sina vackraste färger och 
basta sidor, om de få lite extra gott och 
bli föremål för omtanke och god om
vårdnad. Precis som människorna!

Stig Carlsson.

Gummiverkstad
B ilr in g ar, Snökedjor, 

B atterier, Bensin  
och o ljor.

Orsa Ringcentra!
Alf Andersson 

Tel. 299, bost. 555

Byggnadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

Brandts Pensionat
Orsa, telefon 173

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor m. m.
Lager av Masonite, Wallboard, Plywood

Kaliholsfo r s  <Srilclcerlfabrllc
Tel. 500 37 Mässbacken

John Petterssons
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. Nya 
madrasser och markiser på beställning.

B i l l i g a  priser!

Skoreparationer
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Bakom Lantmannagården)

Lindhs Matsalar
R e k o mme n d e r a s !

Tel. 269 Orsa

Hugos Konditori
Andersson £ Ors

Rekommenderas!
------- Telefon 3 1 8 --------

F I R M A

BERTIL JONSSON
O L JO N S B Y N  -  T E L .  O R S A  346 

Glas, Porslin , Specerie r och Manufaktur

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling!
Billigaste priser! Rikstel. 119
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Skolnytt.
AVSKED.

Sedan Statens Pensionsanstalt meddelat, 
att lärarinnan Erika Olsson vid Hansjö östra 
småskola är berättigad till pension vid av
gång från sin befattning den 1 juli 1953, 
har folkskolstyrelsen beviljat fru Olsson 
begärt avsked fr. o. m. sagda dag.

Skolstyrelsen har även beslutat anhå.lla 
hos vederbörande myndigheter att få åter
besätta den lediga tjänsten med ny ordi
narie innehavare.

RESERVKLASSRUM OCH SAMLINGS
RUM I HANSJÖ.

Skolstyrelsen har beslutat att ta bort 
väggen mellan förutvarande frukostrum
met och det gamla köket på övre våningen 
i Hansjö folkskola samt att snygga upp 
köket, så att ett större rum erhålles för 
filmundervisning m. m. Vid behov skulle 
rummet även kunna användas som klass
rum.

KUNGL. MAJ:T
— — — har beviljat Orsa skoldistrikt 

ytterligare 21.000: — kronor i statsbidrag 
för klassrumsbyggnaden i Digerberget. Vi
dare har Kungl. Maj:t medgett, att Orsa 
kommun får låna 150.000: — kronor för 
utförande av andra etappen (bespisnings- 
och gymnastiklokaler) vid skolan.

AVSKED.
Folkskollär. And. Byrén har erhållit be

gärt avsked med pension fr. o. m. den 1 
juli 1953. Byrén har utfört hela sin lärar-" 
gärning i samma skolområde, där han nu 
fullgör sitt 35:e läsår.

SKOLBIBLIOTEKEN.
Utlåningssiffrorna för skolbiblioteken 

1952 blev 6.085 . Siffran för 1951 är 6.450. 
Men minskningen är endast skenbar, då 
Digerbergets avdelning nu helt redovisas 
genom sockenbiblioteket.

Sockenbiblioteket har ökat utlåningen 
från 6.766 lån år 1951 till 8.419 år 1952.

Samtliga biblioteksavdelningar har nu 
katalogiserats. Under 1952 har böckerna 
från Slättbergs och Torrvåls skolor färdig
ställts. Ävenså har böckerna från Emå- 
dalen fraktats till Kyrkbyns skola och 
katalogiserats där.

Skolstyrelsen har beslutat, att avdel
ningarna i Kyrkbyn och Kallmora skall in
venteras under 1953.

I HANSJÖ VÄSTRA SMÅSKOLA
har nu ombyggnad skett, så att den 

gamla lärarinnebostaden blivit kapprum 
och materielrum.

OVAN SILJANS SKOLMÖTE
kommer att hållas i Orsa i vår. Egent

ligen var det Våmhus tur att ordna mö
tet, men där ville man ha uppskov ett år. 
Mötet hölls i Orsa senast 1947.

I möteskommittén har skolstyrelsen in
valt ordföranden H. Borgquist och vice 
ordföranden Bogg Erik Andersson. Lärar
kåren har utsett folkskoll. Sven Lilja och 
Elna Granholm samt lärarinnan Hildur 
Rosén.

g £ j 7 ' / 7  L

TECKNING: Våris är farlig.av 

Ann-Liss Vilhelmsson, klass 6

Julpristävlingen. Stipendiefonden.
var svår. Så någon översvämning i 

Red’s brevlåda blev det aldrig tal om. 
Men ett par dussin svar kom, (ett ända 
från Skåne!), och de flesta var alldeles 
riktiga. De såg alltså ut så här:

1 Sundsvall, 2 Arboga, 3 Ronneby, 
4 Karlskoga, 5 Halmstad, 6 Enköping, 
7 Jönköping, 8 Kalmar, 9 Hjo, 10 Öster
sund, 11 Mariefred, 12 Stockholm.

Ju svårare ett problem är, desto roli
gare är det ju att kunna avge ett rik
tigt svar. Så gläd er nu alla, men mest 
ni, som vann prisen:
1. Edit Byrén, Torrvål.
2. Anna Hansson, Box 767, Vångsgärde,
3. Erik Granström, Skattungbyn.

LÄNSSTYRELSEN
har förordnat kommunalingenjören R. 

Liljegren som kontrollant vid uppförandet 
av bespisnings- och gymnastikbyggnaderna 
vid Digerbergets skola.

Denna 2,a byggnadsetapp har nu påbör
jats, och arbetena beräknas vara avsluta
de till vårterminens början 1954. Därmed 
är hela Digerbergets skola färdig. Huvud
entreprenör blev också nu byggnadsfirman 
Anders Diös. F:a Richardsson & Johans
son, Mora, svarar för värme- och sanitets- 
installationerna och Mora—Orsa Elektr. 
A.-B. för den elektriska installationen.

Tjep mer åv issa 
pippörkakur

Nya Wienerbageriet
Orsa, telefon 198

En av de stipendiater, som omnämn
des i förra numret av Orsa Skoltidning, 
har blivit färdig med sin kurs och kom
mer därför med på Hederslistan som 
den å t t i o f e m t e :
Laila Salander, Hansjö (kurs i Arit

metik).
Samtidigt får vi önska dem lycka till, 

som erhållit stipendier till nya kurser 
och som redan satt igång med studier
na, nämligen:

Laila Salander, Hansjö (Rättskriv- 
ningslära).

Stig Nilsson, Lindänget (Praktisk 
matematik).

Som vi märker är det ännu en av sti
pendiaterna, som efter fullbordandet av 
en kurs velat fortsätta med en ny. Den 
möjligheten står också öppen för alla 
andra pojkar och flickor i Orsa upp till 
20 års ålder. Välkommen, varje intres
serad, med en förfrågan eller en an
sökan.

SVEN LILJA, Kårgärde, Orsa

RAK-  & F R I S É R S A L O N G

Rekommen de r a s !
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